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البيان الختامي للمؤتمر السابع ملنظمة املرأة العربية 
بعنوان:

“التمكني االقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السالم والعدالة واملواطنة”

مسقط 18-19 ديسمرب 2018

)إعالن مسقط(

ُعقــد املؤمتــر الســابع ملنظمــة املــرأة العربيــة مبســقط )ســلطنة ُعــان( بعنــوان: “التمكــن االقتصــادي 

للمــرأة، وتعزيــز قيــم الســام والعدالــة واملواطنــة”؛ خــال الفــرة مــن الثامــن عــر إىل التاســع عــر 

مــن ديســمرب عــام 2018م، مبشــاركة كوكبــة مــن مقدمــي األوراق؛ ســواء مــن ســلطنة عــان، أو مــن 

الــدول العربيــة واإلســامية الشــقيقة، تحــت رعايــة معــايل الشــيخ محمــد بــن ســعيد الكلبــاين املوقــر؛ 

ــة العامــة  ــر التنميــة االجتاعيــة، ومعــايل الشــيخة عائشــة بنــت خلفــان الســيابية؛ رئيســة الهيئ وزي

للصناعــات الحرفيــة، ورئيســة منظمــة املــرأة العربيــة، وبحضــور صاحبــات وأصحــاب الســمو واملعــايل 

والســعادة رئيســات ورؤســاء الوفــود العربيــة املشــاركة يف املؤمتــر.

وقــد جــاء املؤمتــر ضمــن فعاليــات أيــام مســقط ملنظمــة املــرأة العربيــة؛ التــي احتضنتهــا الســلطنة يف 

الفــرة مــن 15 إىل 19 ديســمرب عــام 2018؛ وقــد تركــزت رؤيــة املؤمتــر عــى “بنــاء الجســور لتمكــن 

ــة االجتاعيــة، وتدعيــم دورهــا يف تحقيــق  ــا، وإرســاء قيــم العدال ــا واجتاعيًّ املــرأة العربيــة اقتصاديًّ

الســام واملواطنــة يف املجتمــع”.

وقــد جــاء املؤمتــر الســابع ملنظمــة املــرأة العربيــة حــول “التمكــن االقتصــادي للمــرأة، وتعزيــز قيــم 

ــرؤى  ــى ال ــاع ع ــرأة، واالط ــتقبل امل ــتراف مس ــًدا يف اس ــون رائ ــة”؛ ليك ــة واملواطن ــام والعدال الس

ــة؛  ــرأة العربي ــي للم ــادي واالجتاع ــن االقتص ــة التمك ــول كيفي ــة ح ــات الحديث ــارصة، واالتجاه املع

ــق  ــة مــن تحقي ــا العربي ــن تتمكــن مجتمعاتن ــا؛ ل ــا واجتاعيًّ ــة اقتصاديًّ ــة وفاعل ــدون امــرأة ممكن فب

ــريب. ــع الع ــة يف املجتم ــة واملواطن ــم الســام والعدال ــز قي ــا يف تعزي آماله

ولقــد نالــت هــذه القضيــة أهميــة قصوى عــى كافة األصعــدة الدوليــة، واإلقليميــة، واملحليــة، وطرحت 

ــادي  ــي واالقتص ــن االجتاع ــق التمك ــة لتحقي ــات املامئ ــر اآللي ــث يف تطوي ــة؛ تبح ــكاليات متنوع إش

للمــرأة العربيــة، وتعزيــز قيــم الســام واملواطنــة، وظهــرت اســراتيجيات متنوعــة، ومقاربــات عديــدة؛ 

حاولــت الوصــف والتفســر؛ بحثـًـا عــن اآلليــات والبدائــل والحلــول املامئــة.
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وتعتــرب ســلطنة عــان ســباقة يف متكــن املــرأة، ودعــم مشــاركتها الفعالــة يف أنشــطة املجتمــع؛ لتحقيــق 

مكاســب تنمويــة للبــاد؛ حيــث ســنت العديــد مــن التريعــات والقوانــن التــي تحمــي حقــوق املــرأة، 

وتزيــل العقبــات التــي ميكــن أن تقــف عائًقــا يف ســبيل املحافظــة عــى هــذه الحقــوق واملكتســبات 

مــن القوانــن؛ اســتجابة لدعــوة “حــرة صاحــب الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم؛ حفظه 

اللــه ورعــاه” لهــا بــأن تشــمر عــن ســاعد الجــد، وأن تســهم يف حركــة التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة؛ 

حســب قدرتهــا وطاقتهــا، وخربتهــا ومهارتهــا، وموقعهــا يف املجتمــع العــاين.

ومــن هــذا املنطلــق فقــد تحــددت محــاور املؤمتــر بأربعــة محــاور، وكانــت عناويــن الجلســات األربعــة 

التــي تلــت الجلســة االفتتاحيــة، ودارت حولهــا األوراق والبحــوث العلميــة املقدمــة؛ عــى النحــو اآليت:

- املحور األول: التمكن االقتصادي واالجتاعي وموقف املرأة العربية منه.

- املحور الثاين: تحديات التمكن االقتصادي للمرأة العربية.

- املحور الثالث: املواطنة الصالحة والرشيدة، ودورها يف تحقيق متكن املرأة.

- املحور الرابع: التمكن والعدالة االجتاعية ودورها يف تعزيز قيم السام واملواطنة.

وقــد بلــغ عــدد األوراق العلميــة واألبحــاث املقبولــة يف املؤمتــر تســعة عــر ورقــة وبحثـًـا علميًّــا شــارك 

ــود رســمية  ــا شــارك بالحضــور وف ــة، ك ــدول العربي ــف ال ــن مختل ــرة م ــرًا وخب يف إعدادهــا 21 خب

للــدول األعضــاء باملنظمــة، والعديــد مــن الباحثــن واملهتمــن مــن داخــل وخــارج الســلطنة، باإلضافــة 

إىل ممثلــن مــن الجامعــات والــوزارات والهيئــات واملؤسســات الحكوميــة والخاصــة العانيــة، وممثلــن 

مــن الهيئــات اإلقليميــة والدوليــة.

وشــهدت الجلســة االفتتاحيــة تدشــن طابــع بريــد عــاين؛ مبناســبة تــرؤس الســلطنة ملنظمــة املــرأة 

العربيــة يف دورتهــا الثامنــة )2017/ 2019(، كــا شــهدت الجلســة إطــاق دليــل متكــن املــرأة العانيــة 

ــن  ــادية ع ــة االسرش ــاق الدراس ــوم األول إط ــات الي ــهدت فعالي ــا ش ــة، ك ــة املبارك ــر النهض يف ع

ــرأة  ــة امل ــا منظم ــي أعدته ــة”؛ الت ــة العربي ــتدامة يف املنطق ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــرأة وتحقي “امل

ــة للمؤمتــر  ــك شــهدت الجلســة الختامي ــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، كذل العربي

ــة. ــزة يف مجــال متكــن املــرأة العربي ــم الســلطنة لعــدد مــن الدراســات املتمي تكري

وبعد مناقشات املشاركن باملؤمتر ومداوالتهم يف الجلسات املختلفة؛ يويص املؤمتر مبا يأيت:

1- القيــام بدارســة تقييميــة عميقــة مفصلــة حــول “آليــات الدمــج االقتصــادي للمــرأة” لزيــادة متكينها 

اقتصاديًّــا واجتاعيًّــا، مــع العمــل عــى خلــق وتحســن فــرص وصــول املــرأة  إىل املراكــز الداعمــة، 

واآلليــات املاليــة التــي تســاعد عــى نجاحهــا يف تنفيــذ مشــاريعها التنمويــة لصالــح املجتمــع.
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ــل  ــا يف بعــض املجــاالت؛ مث ــاج املــرأة يف ســوق العمــل بصــورة أكــرب، ودعــم فرصه 2- تشــجيع إدم

الفنــون، والحــرف التقليديــة؛ لفائــدة رشيحــة املــرأة التــي تعمــل يف املنــزل، مــع تشــجيع زيــادة 

تقديــم القــروض الصغــرة واملتوســطة لهــا؛ لتوســيع مشــاركتها االقتصاديــة التــي تســاهم يف تحقيق 

التنميــة يف املجتمــع.

3- تقديــم املســاعدات التقنيــة لجمعيــات املــرأة؛ األمــر الــذي ينعكــس عى فاعليــة الربامج واملشــاريع 

التــي تقدمهــا هــذه الجمعيــات؛ خاصــة يف مجــال تنفيــذ املشــاريع الصغــرة؛ حتــى يصبــح دورهــا 

أكــر كفــاءة يف تحقيــق التنميــة والنهضــة يف املجتمــع.

ــي  ــدور االقتصــادي للمــرأة، والتعريــف مبختلــف اإلجــراءات الت ــة حــول ال ــم برامــج إعامي 4- تنظي

ــرة  ــاريع الصغ ــاق املش ــروض، وإط ــح الق ــا، ومن ــات، ودعمه ــاء املؤسس ــدول إلنش ــا ال وضعته

ــا. ــطة له واملتوس

ــة  ــاذج إيجابي ــل من ــا متث ــاالت؛ باعتباره ــف املج ــرأة يف مختل ــزة للم ــازات املتمي ــراف باإلنج 5- االع

ــع. ــرأة يف املجتم ــة للم ــاركة اإليجابي ــبة املش ــزداد نس ــى ت ــا؛ حت ــذى به يحت

ــات  ــي االتجاه ــدين؛ بتبن ــع امل ــات املجتم ــة، ومنظ ــة والخاص ــات الحكومي ــام املؤسس 6- رضورة قي

الربويــة والثقافيــة الحديثــة؛ لتدعيــم وتعزيــز قيــم املواطنــة عــى أســس الدميقراطيــة واملشــاركة، 

وقيــم العدالــة واملســاواة.

ــة، وثقافــة الحــوار بــن أفــراد  ــز العمــل املؤســي الهــادف إىل نــر مفاهيــم العدال 7- رضورة تعزي

األرسة، كذلــك الركيــز عــى تنشــئة األطفــال مــن الجنســن عــى قيــم املســاواة والراكــة؛ وهــو 

ــة والســام. مطلــب أســايس للنهــوض باملجتمعــات اإلنســانية وإرســاء قواعــد العدال

8- رضورة تطويــر مناهــج وأدوات عمــل منظــات املجتمــع املــدين يف الوطــن العــريب؛ لتعزيــز فعاليتها 

ــة املؤسســات والقانــون، التــي تحقــق للمواطنــن مــن الجنســن  الســاعية نحــو الوصــول إىل دول

قيــم الســام والعدالــة واملواطنــة.

9- العمــل عــى أن يكــون التمكــن االقتصــادي للمــرأة مبثابــة آليــة أو اســراتيجية موظفــة لخدمــة 

غايــات أخــرى؛ كالقضــاء عــى أشــكال التهميــش، وتجــاوز الفجــوة مــا بــن الرجــل وبــن املــرأة يف 

مختلــف املجــاالت، وتكريــس املســاواة والعدالــة االجتاعيــة، وتحقيــق التنميــة املســتدامة.

ــي  ــة إىل دراســة األســاليب والطــرق الت ــة واألكادميي ــه البحــوث والدراســات العلمي 10- رضورة توجي

ــدورات  ــزام بحضــور ال ــال املــرأة عــى االنخــراط يف برامــج التمكــن االقتصــادي، وااللت تعــزز إقب

ــارات. ــد مــن الخــربات وامله ــي تكســبها املزي ــات الت ــورش والفعالي ــة، واملشــاركة يف ال التدريبي
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11- دعــوة منظــات املجتمــع املــدين للتوســع يف تصميــم وتنفيــذ الربامــج التــي تعمــل عــى متكــن 

ــا؛ لتدافــع عــن حقوقهــا وهويتهــا اإلنســانية.  ــا وقانونيًّ املــرأة اقتصاديًّــا وثقافيًّ

12- تدريــب العاملــن يف وســائل اإلعــام عــى كيفيــة اســتخدام البيانــات املراعيــة للجنســن، وخلــق 

مناقشــات مجتمعيــة توفــر فهــًا أعمــق لقضايــا متكــن املــرأة.

ــال  ــشء خ ــة إىل الن ــة واملواطن ــام والعدال ــم الس ــل قي ــرأة بنق ــام امل ــة قي ــى أهمي ــد ع 13- التأكي

ــايس. ــدور األس ــرأة ال ــا امل ــب فيه ــي تلع ــة؛ الت ــئة االجتاعي ــة التنش عملي

14- العمــل عــى إنشــاء مركــز استشــاري لرائــدات األعــال، يقــدم لهــن االستشــارات اإلداريــة واملاليــة 

والتدريبيــة، واملعلومــات املتعلقــة مبشــاريعهن؛ األمــر الــذي يســاعد يف زيــادة متكينهــن؛ ومــن ثــم 

زيــادة فــرص نجاحهــن يف إدارة هــذه املشــاريع.

15- رضورة أن تحتــوي املناهــج التعليميــة موضوعــات متعلقــة بغــرس قيــم الســام والعدالــة 

االجتاعيــة واملواطنــة لــدى النــشء.

ــل مســارها إىل دور  ــى تســاهم يف تحوي ــج التمكــن االقتصــادي للمــرأة؛ حت ــاءة برام ــادة كف 16- زي

فاعــل مجتمعــي وتنمــوي، وتخلــق لديهــا القــدرة عــى خــوض تجــارب مختلفــة؛ تكســبها قــدرات 

ــة  ــم الســام والعدال ــادة دورهــا يف غــرس قي ــم زي ــة يف أرستهــا ومجتمعهــا؛ ومــن ث تجعلهــا فاعل

واملواطنــة بــن أفــراد املجتمــع.

17- توحيد الجهود املبذولة يف متكن املرأة، وإيجاد آليات لوضعها تحت مظلة واحدة.

18- وضــع اســراتيجية لتمكــن املــرأة اقتصاديًّــا تتعهدهــا كل مــن الجهــات الحكوميــة واألهليــة؛ مبــا 

يســاعد يف زيــادة مســاهمتها يف تحقيــق النهضــة والتنميــة يف املجتمــع.

19- الطلــب مــن منظمــة املــرأة العربيــة إنشــاء مرصــد ملتابعــة تنفيــذ األجنــدة التنمويــة مــن منظــور 

مراعــي للجنســن يف املنطقــة العربيــة.

20- قيــام الــدول العربيــة باالسرشــاد بالدراســة التــي أعدتهــا منظمــة املــرأة العربيــة حــول “املــرأة 

وتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 يف املنطقــة العربيــة”؛ التــي تؤكــد عــى رضورة إدمــاج 

املــرأة والفتــاة عنــد وضــع وتنفيــذ وتقييــم خطــط وسياســات التنميــة املســتدامة.
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ــان  ــلطنة ع ــان إىل س ــر واالمتن ــكر والتقدي ــل الش ــر بجزي ــاركون يف املؤمت ــه املش ــام يتوج ويف الخت

ــام  ــات أي ــائر فعالي ــة، وس ــرأة العربي ــة امل ــابع ملنظم ــر الس ــا للمؤمت ــى احتضانه ــعبًا؛ ع ــًة وش حكوم

ــع  ــم الرفي ــى التنظي ــة، وع ــرم ضياف ــتقبال وك ــن اس ــن حس ــور م ــى الحض ــبغته ع ــا أس ــقط، وم مس

ــة الســلطان  واإلدارة الراقيــة لفعاليــات املؤمتــر، كــا يرفعــون أســمى آيــات التقديــر والعرفــان لجال

قابــوس بــن ســعيد املعظــم )حفظــه اللــه ورعــاه( عــى اهتامــه املشــهود بقضايــا املــرأة بوجــه عــام، 

ــرأة بوجــه خــاص. وبالتمكــن االقتصــادي للم


